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Tässä kirjeessä:
• Nuoret opettelemaan seuran johtamista
• Vuoden IF-seura haussa
• Seuran yhteystiedot ja raportit
• Halisko lainattavissa
• Adressit ja muut myyntituotteet
• Pieksämäki Volley – naisurheilun lippulaiva
• Valmistautuminen Brasilian matkalle alkanut
• SLU ja urheilujärjestöjen uudistukset

Nuoret, tulevat seurajohtajat

Nyt on nuoremmalla seuraväellä (16-23v) jälleen mahdollisuus päästä kasvattamaan tietojaan ja 
taitojaan erilaisissa yhdistyksen (ja samalla muunkin työelämän) johtotehtävissä.
Kansanedustajan tai europarlamentaarikon ura voi alkaa juuri tästä!

TUL:n valtakunnallinen hanke kestää vuoden 2012 alkaen tammikuussa Helsingissä.
Yhteisiä kokoontumisia vuoden aikana on neljä/viisi – loppuhuipennuksena opintomatka jonkin 
CSIT:n jäsenjärjestön vieraaksi. Edellisessä hankkeessa kävivät Wienissä.
Opiskeluun kuuluu luentoa ja tekemistä – ihan niinkuin koulussa pitääkin. Tätä koulunkäyntiä vaan 
rakennetaan yhdessä sitä käyvien nuorten kanssa – sekin on oppimista sitä tulevaa uraa varten.

Jos olet kiinnostunut kasvattamaan omaa pääomaasi tulevaisuuden varalle, ota yhteys 
piiritoimistoon viimeistään 15.12. mennessä. Samasta seurasta voi osallistua kaksikin nuorta 
(onhan se hauskempaakin reissata yhdessä kokoontumisiin). 
Kustannuksia sinulle tai seurallesi ei juurikaan tule. Liitto kustantaa suurimman osan ja piirikin 
avustaa. Jonkin verran ”sitoutumisomavastuumaksua” on kyllä tulossa, mutta sekin kuuluu siihen 
opiskeluun elämää varten.

Nykyiselle seurajohdolle vinkkinä; katselkaa joukoistanne esim. treenaamiseen väsyneitä, uutta 
tekemistä etsiviä... ehkä niitä vähän kapinallisiakin nuoria.
…......................................................

Vuoden seura 2011 (palkitaan Aprilliristeilyllä 2012)

TUL:n yhteistyökumppani IF palkitsee vuosittain yhden seuran, joka on  jollain tavalla huomioinut 
turvallisuusasioita seuransa toiminnassa.
Näitä voivat esimerkiksi olla
- tiedottaminen turvallisuusasioista
- turvaliivien käyttö erilaisissa talkootyötilanteissa
- lasten ja nuorten liikuntatoimintaan liittyvät erilaiset turvallisuusasiat
- ohjaajien ja muiden seura-aktiivien turvallisuuden huomioiminen seuratoiminnassa
- vaarallisiin tai mahdollisiin uhkaaviin tilanteisiin varautuminen kilpailuissa
- turvallisuussuunnitelman tekeminen johonkin kilpailuun / tapahtumaan
- tai jotain muuta
Vuoden seurapalkinto on 350 euroa (+ seuran edustajan kulut risteilyllä maksetaan).
”Ilmoittautumiset” vuoden IF-seuraksi piiritoimistoon joulukuun aikana!

http://www.tulsavo.fi/


Seuran yhteys- yms tietojen päivitys

Huolehdittehan yhteystietojen toimittamisesta piiritoimistoon varsinkin, jos syyskokouksessa on 
valittu uusia toimijoita !  Ja aina heti, kun jonkun tiedot muuttuvat.
Myös TUL-lehden jakeluosoitteistoa päivitetään parhaillaan. Lehteähän tulee maksutta 5 kpl 
jokaisen seuran johdolle ja lajiyhteyshenkilöille – mutta vain, jos olette muistaneet ilmoittaa 
osoitteet.

Kaikki viestintä tapahtuu nykyään pääosin sähköisesti. Muistakaa siis ilmoittaa myös 
sähköpostiosoitteet.
Piirin tiedotteet lähetetään kaikille, joiden email-osoite on tiedossa. Seuran puheenjohtajan tehtävä 
on kuitenkin viedä ainakin tärkeimmät viestit hallituksen/johtokunnan kokoukseen käsittelyyn. 
…....................................................................

Halisko lainattavissa

Oma maskottimme Halisko liikkuu valtakunnallisesti erilaisissa 
tapahtumissa, missä se voi tavata lapsia ja nuoria.
Halisko-pukua voivat jäsenseurat lainata omiin tilaisuuksiinsa maksutta
(mahd lähetysmaksu peritään). Myös koko Haliskon tilaamisesta voi
 neuvotella, jos ei puvun ”täytettä” löydy omasta takaa.
Piirillä on myös olemassa Halisko-puisto pystytettäväksi tapahtumiin.
…..........................................................

Adressit ja muut myyntituotteet

Erilaisia TUL-tuotteita on myytävänä liiton puodissa 
Kaupassa on esim huppareita, juomapulloja, koruja.... käykää katsomassa linkistä.
Sinne tulevat myyntiin myös uudet, vastavalmistuneet onnittelu- ja suruadressit. Hinta tulee 
olemaan 10 euroa/kpl. 
Tuotteita voi myös tilata piiritoimiston kautta, jos ei jostain syystä halua käyttää verkkokauppaa.

Ja tiedoksenne, että piirillä on myös oma adressi, joka käy sekä onnitteluun että suruviesteihin. 
Hinta sama 10 euroa. Kaikkien myytävien tavaroiden tuotto kanavoidaan lasten ja nuorten 
liikuntaan.
…............................................................

Pieksämäki Volley – naisurheilun lippulaivamme

Pieksämäen Pyrinnön lentopallojoukkue aloittaa sarjamme,
 missä esitellään menestyneitä  jäsenseuroja ja urheilijoita.

Seura on pelannut liigassa yhtäjaksoisesti vuodesta 1995 lähtien – käynnissä on siis jo 16. kausi 
pääsarjatasolla.
Päävalmentajana toimii Keijo Manninen, 2-valmentajana Kari Pietikäinen ja apuvalmentajana 
Mika Janhunen. Koko joukkueen ja myös valmentajien kuvat löytyvät tästä linkistä. 

Sunnuntaina 27.11. klo 14 joukkue pelaa kotonaan Pieksämäen Liikuntatalolla virolaista Viljandi 
Metal'ia vastaan. Halisko on paikalla kannustamassa ja liikuttamassa lapsia ja vanhempia. Tule 
sinäkin!

Koko ajantasainen otteluohjelma löytyy netistä . Piiritoimistosta puolestaan löytyy muutama 
tavallinen vapaalippu ja yksi kappale VIP-kortteja, joilla pääsee otteluihin maksutta.
VIP-korttia voi tiedustella lainaan piiritoimistosta. Kaikki seuran tiedot ja uutiset joukkueen 
kotisivuilta www.pieksamakivolley.fi
…..................................................................

http://tul.fi/Etusivu/Puoti.aspx
http://www.pieksamakivolley.fi/
http://www.mestaruusliiga.fi/naiset/ottelut-ja-tulokset/
http://www.pieksamakivolley.fi/index.php?id=50


Brasiliaan 2013 !

Jos nyt aloittaa valmistautumisen CSIT:n seuraaviin World Sport Games'eihin, niin saattaa vielä 
ehtiä ensimmäisten sadan joukkoon.
10.-18.8.k2013  järjestetään Kansainvälisen Työläis- ja amatööriurheilujärjestön (johon TUL 
Suomesta ainoana kuuluu) kolmannet maailmankisat. Omat olympialaisemme! Kilpailijoita Rio De 
Janeiroon odotetaan yli 3000. 

Maailmankisojen lajit tulevat olemaan; jalkapallo, futsal, koripallo, tennis, shakki, yleisurheilu, 
judo, lentopallo, karate, beach volley, uinti, petanque, pöytätennis, voimistelu (teline ja rytminen) 
ja beach paini. Näihin kisoihin pääsevät siis vain TUL-jäsenet.
TUL on keräämässä joukkueita em lajeihin ja suunnittelemassa ohjelmaa myös mukaan lähteville 
turisteille (veteraaneille, kilpailijoiden vanhemmille ym...).

Lentolipuista haetaan yhteismatkatarjousta (tullevat olemaan noin pitkällä matkalla kuitenkin 
lähempänä 1000 euroa). Varainkeruu seurassa kannattaa siis aloittaa jo nyt!
Eihän se ihan halpaa lystiä ole toiselle puolelle maailmaa matkustaa, mutta varmasti ainutlaatuinen 
matka on luvassa. Urheilijat valitaan ensi vuoden TUL-mestaruuskisojen perusteella. Heidän 
matkakuluihinsa osallistuu myös liitto.
…..........................................................................

Lopuksi.. linkki TUL:n pääsihteerin Janne Ollikaisen  puheeseen liittyen liikuntajärjestöjen 
uudistamiseen.
Lue tästä  TUL:n linjaukset. 

Minä toivotan teille kaikille liikunnallista, mukavaa alkutalvea (joskohan se kohta...)

Anna-Maija Piippo, vt.toiminnanjohtaja 

Tapahtumakalenterista

9.-11.12.2011 Piirin matka Tarttoon 
21.1.2012 Lajipuheenjohtajien päivä Helsingissä
26.1.2012 TUL:n päivä (vastaanotto Helsingissä)
x.1.2012 Piirihallituksen kokous, missä päätetään piirinmestaruuskilpailut
x.1.2012 TUL:n nyrkkeilyn mestaruuskilpailut
x.1.2012 TUL:n pöytätenniksen mestaruuskilpailut
11.-12.2.2012 Ay-sporttifestarit, Seinäjoki
11.-12.2.2012 TUL Joy Games Nurmijärvi
23.-24.3.2012 Aprilliristeily 

http://tul.fi/Etusivu/Ajankohtaista/tabid/129/articleType/ArticleView/articleId/208/Ollikainen-korosti-avoimuutta.aspx
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